
Zarząd Główny Związku Polskich Spadochroniarzy 

6 Batalion Powietrznodesantowy im. gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego 

Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie  

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego 

Rada Miejska w Dziwnowie  

Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych w Wiśle 

 

Zapraszają do udziału w konkursie 

 Generał Edwin Rozłubirski „Gustaw” – dowódca,                          
żołnierz ,człowiek. 

 

W 90-tą rocznicę urodzin gen. Edwina Rozłubirskiego „Gustawa” człowieka który 

…Kraków serdecznie pokochał ,a miasto odpłacało mu szczerze sympatią                    

i uznaniem…To za jego czasów ”czerwone berety” stały się prawdziwymi dziećmi 

Krakowa , liczącym się elementem życia naszego miasta , a nierzadko powodem do 

dumy” /Dziennik Polski 13 maja 1999r./  

 

REGULAMIN KONKURSU  
 

 
I. ORGANIZATORZY KONKURSU: 

 

Zarząd Główny Związku Polskich Spadochroniarzy. 

6 Batalion Powietrznodesantowy im. gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego - Gliwice. 

Stowarzyszenie Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie.  

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego. 

Rada Miasta w Dziwnowie.  

Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych w Wiśle. 

 

      PATRONAT MEDIALNY:  

„Spadochroniarz”- organ Zarządu Głównego Związku Polskich Spadochroniarzy  

„Polska Zbrojna” 

Portal „Festyn Komandosa” 

Portal „IKAMIEŃ” 
 

 

 

 

 



III. CELE KONKURSU: 

 

1. Upowszechnienie wiedzy nt. wyborów i życiowej drogi „Gustawa”.  

2. Popularyzacja życiowych osiągnięć Generała.. 

3. Kształtowanie wartości ,postaw wzorowanych na postaci Generała. 

4. Wzbogacenie wiedzy historycznej nt. Powstania Warszawskiego i wojsk powietrzno – 

desantowych. 

 

IV. KATEGORIE PRAC. 

 

Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii: 

1. Osobiste wspomnienia ,refleksje związane z osobą Generała.  

2. Na podstawie dostępnej literatury ,dokumentów ,ocena życiowej drogi i dokonań Generała.  

 

V. KRYTERIA OCENIANIA. 

 

1. Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną. 

2.  Estetyka pracy. 

3.  Plagiaty tekstów oraz skopiowane grafiki bez podania źródła dyskwalifikują pracę. 

 

 

VI. PARAMETRY PRAC KONKURSOWYCH: 

 

1. Prace pisemne powinny zawierać 4-6 stron tekstu formatu A4. Tekst zasadniczy – czcionka 

Times New Roman, 12, odstęp 1; przypisy – czcionka Times New Roman, 10, odstęp 1.                       

Powyższe limity nie dotyczą zdjęć  i grafik.. 

2. Prace powinny być opatrzone na kopercie dopiskiem „Generał”. Dodatkowo każda praca musi 

być podpisana w następujący sposób: autor, tytuł ,adres (z kodem pocztowym i numerem 

telefonu). 

 

 

VII. HARMONOGRAM KONKURSU: 

 

1. Prace konkursowe należy przesyłać do 30 czerwca 2016 roku na adres : Stowarzyszenie Na 

Rzecz Kultury i Edukacji ,ul. Reymonta 8 , 72-420 Dziwnów z dopiskiem ”Generał” .                                                                               

W przypadku prac nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zakwalifikowaniu do Konkursu 

decyduje data stempla pocztowego. 

2. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną  27 sierpnia 2016r. w Dziwnowie podczas apelu 

inauguracyjnego Festynu Komandosa.  

 

VIII. JURY 

 

1. W skład Jury wchodzą przedstawiciele przedstawiciele organizatorów. 

2. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie. 

3. Jury ma prawo do rezygnacji z przyznania nagród i nie wyłaniania laureatów Konkursu. 

  

 

 

 

 



IX. NAGRODY: 

 

1. W każdej kategorii przyznaje się nagrody  za miejsce I, II i III. Nie ma nagród specjalnych. 

2. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień. 

3. Współorganizatorzy mogą wyróżnić najlepsze prace związane z historią spadochroniarstwa. 

4. Dla laureatów Konkursu przewidziane są dyplomy, nagrody rzeczowe m.in. sprzęt elektroniczny. 

5. Nagrody przesłane zostaną laureatom do 15 września 2016r.  

 

X. ZASADY UCZESTNICTWA: 

 

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte                          

w niniejszym regulaminie. 

2. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 

3. Konkurs ma charakter jawny. 

4. Biorący udział w Konkursie pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na prawo organizatorów 

Konkursu do nieodpłatnej prezentacji całości lub części wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu 

na wymienionych polach eksploatacji: na wystawach i innych imprezach publicznych, w Internecie, 

w materiałach informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych i 

telewizyjnych oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom w celu ich 

nieodpłatnej prezentacji na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest na czas 

nieograniczony. 

5. Nadesłane w Konkursie prace stają się własnością Stowarzyszenia Na Rzecz Kultury i Edukacji 

w Dziwnowie, 72-420 Dziwnów ,ul. Reymonta 8 , KRS 0000030273 

 6. Prace wspomnieniowe, udokumentowane, zawierające nieznane wcześniej treści i pamiątki 

rodzinne zostaną przekazane przez organizatorów konkursu do archiwum IPN. 
 

 

XI. Wszelkie ogłoszenia dotyczące Konkursu będą umieszczane na stronie www.festynkomandosa.pl oraz na 

stronach organizatorów. 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr. telefonu : 91 38 13 384  

 

Uwaga : Przy opracowaniu niniejszego Regulaminu wzorowano się na Regulaminie V Edycji Konkursu 

„Żołnierze Wyklęci”.  

http://www.festynkomandosa.pl/

